Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2018
Locatie: zaal Sterrebosch Wijchen, aanvang 13.30 uur.
Aanwezige bestuursleden: Harrie Bakker, Toos van Peursem, Sjef Daverveld, Piet van
Altvorst, Piet Meurs, Freek Homan, José Stals en Martien van Berkel.
Afwezig bestuurslid: Thérèse Loos.
Aanwezig leden: 57 volgens presentielijst.

De voorzitter heet een iedereen welkom en opent de vergadering.

Op dit moment is het een vrij drukke periode vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.
Het woord senioren kwam in hun partijprogramma nog niet voor. Daarom heeft men
een stukje in de Wegwijs gezet om een seniorenpartij op te richten. Hiervan zijn de
politieke partijen wakker geworden en hebben ze in de nieuwe partijprogramma’s het
woord senioren maar liefst 81 keer vermeld. Ze weten nu dus van het bestaan van de
senioren, maar wat moeten we er mee? Verder memoreert de voorzitter nogmaals de 4
belangrijke punten van het Trimbosch instituut.
Gevraagd wordt om alle vergaderstukken toe te sturen. Voor deze ledenvergadering is
het niet de bedoeling om deze stukken toe te sturen, deze staan immers op de website.
De financiële stukken worden op de vergadering uitgereikt.
Toos: vraagt aandacht voor de bijeenkomst/lezing over de levensvragen “Voltooid
Leven”. Vandaag woensdag 7 maart staat er een bericht in de Wegwijs. U kunt op
dinsdag 20 maart terecht in ’t Noorderlicht. Na afloop van de vergadering was er een
presentatie van het spinnenweb door WijchenGezond.

Er zijn geen ingekomen stukken.

De notulen zijn goedgekeurd.
Het jaarverslag is goedgekeurd. Opmerking: het ziet er prima uit. Jo Jansen vindt het
vreemd dat er een jaartal van 1948 bij staat. De bioscoop wil alleen de oudere toegang
geven maar ook de leden van de Seniorenvereniging hebben toegang. Opgemerkt
wordt dat het geluid erg hard is. Harrie vraagt aan de bioscoop of het zachter kan. Dit is
vanwege dat het een servicebioscoop is, er kan immers iets gedronken worden en dat
geeft lawaai. In de Schakel is het geluid van de films wat zachter.

De stukken worden uitgedeeld. Freek: het resultaat is positiever, er is meer ingekomen
vanwege de contributie verhoging. Er is minder uitgegeven voor de kerst- en de
paasviering. De in 2017 nog te betalen kosten zijn verdwenen vanwege de afdracht aan
KBO Gelderland. Deze zijn dus op tijd betaald.
Bij de uitgaven zijn geen bijzonderheden te zien. Er is € 24.329,00 eigen vermogen op
de balans. We hebben een voorziening voor het lustrum in 2020, we bestaan dan 70
jaar. We zijn hiervoor een potje aan het vormen, staat nu op € 6.000,00. De reservering
huisvesting neemt niet meer toe omdat er genoeg gevormd is. Als we een
centrumlocatie krijgen van de gemeente kunnen we dit bedrag € 22.500,00 besteden
aan de inventaris.
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De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig. José Stals deelt mee dat de leden
van de kascommissie zijn verhinderd. José Stals leest het verslag opgesteld door de
kascommissie voor. De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de
penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid..
De penningmeester Freek Homan bespreekt de begroting voor 2019. Er zijn 2
opmerkelijke dingen in 2018. KBO Gelderland heeft voor de contributieafdracht een
korting verleend van € 2.00 per lid. We zullen de contributie in 2018 netjes afdragen. Dit
geeft een positief resultaat van circa € 3.500,00. Voor de begroting in 2019 is geen
rekening gehouden met de € 2,00 korting. Gemeente Wijchen geeft nu een subsidie
van € 6,00 per lid was € 5,00. Dit geldt nu alleen voor personen die 65+ zijn, dit was
eerst 55+. De kosten voor de belastinginvulhulpen is er niet meer. De contributie wordt
in 2019 niet verhoogd.

Voor de kascontrole van 2018 wordt 1 nieuw lid gezocht. De kascontrolecommissie
bestaande uit Ben Jansen en Jan Jansen wordt bedankt voor hun werkzaamheden.
Jan Jansen is aftredend en naast het zittende lid, de heer Ben Jansen (024 6419213),
wordt de heer Jo Jansen (024 6417705) benoemd. Er wordt een nieuw reserve lid
gezocht, deze treedt na een jaar toe tot de kascommissie. Jan Jansen wordt nogmaals
bedankt voor zijn kascontrole.

Aftredende en herkiesbaar zijn dit jaar:
 Freek Homan penningmeester wordt met applaus herkozen.
 Therésè Loos bestuurslid wordt met applaus herkozen.
 Piet Meurs
bestuurslid wordt met applaus herkozen.

Het jaarplan wordt goedgekeurd.

- Albert Peters: waarom staat er bij de uitnodiging aanmelden. Is voor het aantal uit te
printen stukken en voor presentatie van Wijchen Gezond. Normaal is het afmelden
niet aanmelden. Waarom is er geen centrumlocatie? Vanaf 2011 zijn er al brieven
gestuurd. We hebben steeds harder aan de bel getrokken maar het blijft
problematisch. Kernachtig Wijchen vindt het Koetshuis goed, maar wij wijzen dit af.
Op 13 maart is er een politieke bijeenkomst.
Niet iedereen kan de stukken van de website halen. Kunnen deze dit aanmelden om
het op papier te krijgen. Helaas is dit niet mogelijk.
- Eduard geeft aan dat het Koetshuis niet geschikt is. Ook moet de gemeente een
vordering inlossen voor de Huttenkamp.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 14.25 uur de vergadering. Notulen
opgemaakt door Martien van Berkel op woensdag 7 maart 2018.
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